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'Dan word ik 
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Conditie,
versteviging,
afslanken
            ... en nog veel meer

COCON is niet het zoveelste cliché 
sport- of relaxatietoestel. We leggen 
infrarood aan de basis en bouwen 
hierop verder om zo een waardevolle 
en geheel nieuwe ervaring aan te 
bieden. COCONNEN wordt een nieuw 
begrip bij je thuis of in jouw bedrijf.

Waarom kiezen voor cocon?
Sporten in de COCON cabine is vooral gericht 
op afslanken, wat in COCON een stuk mak-
kelijker gaat. Trainen onder invloed van de therapeutische 
infrarood in COCON is namelijk een belangrijke stimulus 
voor de vetverbranding. COCON is uiterst veelzijdig, zo kan 
je perfect oefeningen uitvoeren om conditie te kweken, te 

SCAN DE 

QR-CODE
VOOR 

MEER INFO

Professionele begeleiding
Met de COCON Coach 
applicatie heb je een duidelijk 
overzicht van het digitale 
platform waarop je oefeningen 
en programma’s kan bekijken, 
sorteren, bijhouden en ook zelf 
samenstellen. Zo heb je steeds 
professionele begeleiding bij 
de hand. 

EVEN EEN 
HALF UURTJE
COCONNEN

COCON is geschikt voor 
iedereen, ongeacht leeftijd, 
geslacht, lichaamsbouw, 
ervaring... Met COCON 

werkt iedereen op zijn eigen 
tempo, zonder verplichtingen 

en enkel met goede 
vooruitzichten.

Deze 45+ jaar oude Zwitserse 
methode van sporten in 

een verwarmde ruimte gaat 
gepaard met consistente 
en blijvende resultaten op 
het gebied van afslanken 

en fi theid. Doordat COCON 
uitsluitend werkt met 

breedspectrum therapeutische 
infrarood, combineert het 
de voordelen van zowel 
infraroodtherapie als de 

Thermo Fysische Methode. 

INCLUSIEF TABLET MET DE 
COCON COACH APP

verstevigen of om spiermassa op te bouwen. 
Kortom, iedereen kan perfect werken naar een 
specifi ek eigen doel. Balance is the key to a 
happy body and mind.



Bohemian Concept Store • ruim 4000 m²
Meubelen & decoratie van over gans de wereld samengebracht in een uniek pand

OPEN: woensdag t/m zondag van 10h tot 17h

Waan je op Ibiza in Antwerpen

De jarenlange ervaring als styliste 

hielp mij bij het inrichten van 

Liv'in Room 121. Je vindt er unieke 

en authentieke producten met 

persoonlijkheid en karakter van over 

gans de wereld. 

Kom zeker eens langs!
Ann & team

BOHEMIAN CONCEPT STORE

OPEN: woensdag t/m zondag
van 10h tot 17h.

liv_in_room_121

Liv’in Room 121

Ruim 4000 m² 
samengebracht

in een uniek pand.
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Wist je trouwens dat wij vijf glossy magazines uitgeven in jouw regio?
Neem eens een kijkje op www.belgiebruist.be en lees ze allemaal online.

Bruisende lezer,

Het is april, een maand waarin we heel wat te vieren hebben: 
Pasen en natuurlijk de lente die nog niet zo lang geleden haar 
intrede heeft gedaan. Kom maar op met die heerlijke voorjaarszon 
en de lentekriebels, wij zijn er klaar voor! Jij ook? Mocht je toch nog 
wat moeite hebben met de overgang van de winter naar de lente, 
dan geven we je verderop in deze nieuwste editie van Bruist wat 
fi jne tips om de lente te vieren.

Ongetwijfeld voelt ook musicalactrice Roosmarijn Luyten de 
lentekriebels. Waar zij nog meer de positieve kriebels van krijgt? 
Van haar rol in de hitmusical Hij Gelooft in Mij. Hoe het kan dat 
zij daar dag in, dag uit van blijft genieten, lees je in het bruisende 
interview dat wij met haar hadden. 

En niet alleen Roosmarijn bruist, ook alle ondernemers die wij 
spraken bruisen van de energie. Het voorjaarszonnetje doet 
duidelijk iedereen goed en zorgt ervoor dat er weer positief naar 
de toekomst gekeken wordt. Benieuwd naar al deze positieve 
verhalen? Blader dan snel verder en laat je inspireren!

Manuela Kolkman

Adverteren? 
Mail naar nl@nederlandbruist.nl of bel +31 647 885 009

VOORWOORD/APRIL

Inhoud

28

18

23

8

23

20

12

win



LAAT DE ZON 
WEER BINNEN! 
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BRUIST/BODY&MIND

Zodra de eerste voorjaars zonnestralen zich laten zien, komen ze tevoorschijn: 
de lentekriebels. We willen naar buiten, fl irten meer, voelen ons vrolijker en 

zijn uitbundiger dan in de winter. Laat de lente nog meer in je leven met onze 

bruisende tips.

ZORG VOOR JE LICHAAM Scrub die oude winter-
cellen van je huid. Geef je voeten - die de hele 
winter opgesloten hebben gezeten - een ‘grote 
beurt’ en lak je teennagels alvast in een vrolijk 
kleurtje. Breng een bezoekje aan de kapper en 
ga de lente stralend tegemoet. April is bij uitstek 
de maand om te gaan sporten. Schrijf je in bij de 
fi tness en sport de overtollige winterkilo’s eraf. Gooi 
al je energie in de strijd en zie jezelf in gedachten al 
met een strak lichaam in bikini op het strand.  

VERWEN JEZELF Langzaam loopt het kwik op en 
prikt het eerste lentezonnetje voorzichtig door de 
winterse wolken. Hoog tijd voor een bezoekje aan 
de stad waar de voorjaarscollectie al enige tijd in 
de rekken hangt. Gun jezelf een nieuwe aankoop 
waarmee je de wintermaanden defi nitief gedag zegt. 
Trakteer jezelf op een grote bos tulpen. De zomer is 
in aantocht en dat mag best gevierd worden.

De afgelopen maanden hebben we voornamelijk 
binnenshuis genoten. Nu de temperatuur stijgt, 
is het tijd om de deur uit te gaan. Ga op de fi ets 
naar je werk, maak een voorjaars wandeling of 
neem de tuin onder handen. Bewegen is niet 
alleen goed voor je lichaam, het maakt je ook 
gelukkiger.  

GA NAAR BUITEN De zon zorgt voor de 
aanmaak van vitamine D en dat is heel goed 
voor je lichaam. Bovendien zorgt zonlicht ervoor 
dat we ons beter voelen. Breng daarom je 
lunchpauze een paar keer per week door in het 
voorjaarszonnetje. In de lente ontwaakt de natuur, 
breekt de zon door en worden onschuldige 
lammetjes en andere dieren geboren. Laat je 
inspireren door de frisse energie die de lente 
met zich meebrengt en trek er samen met je 
vriend(in), ouders, vrienden en/of kinderen op uit.  

Lentekriebels, 
geef jezelf een boost!

Nog meer tips voor een bruisende lente? Op www.belgiebruist.be vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
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  Win              kaarten
                                             voor de Stabat Maters van Vivaldi, Boccherini en Pergolesi

  Win              kaarten
                                    

gra� s

Wil jij kans 
maken 

op kaarten?
Registreer je dan vóór 1 mei 

via theater.nl/bruist en 

wie weet ben jij één

van de gelukkigen!

Gratis kaarten
Wil jij de Stabat Maters een keer live beleven? Dat kan! 
Theater.nl geeft in samenwerking met Beleef Klassiek kaarten 
weg voor de concerten van The Bach Ensemble of the 
Netherlands. Registreer je vóór 1 mei op Theater.nl via 
theater.nl/bruist en maak kans op gratis tickets!

Nog meer kans maken?
In april organiseert Theater.nl ook nog een speciale winactie 
op haar sociale media kanalen. Houd de Facebook- en 
Instagrampagina van Theater.nl de komende tijd dus goed in de 
gaten.

Theater.nl neemt na afl oop van de acties zelf contact op met de 
winnaars. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 

The Bach Ensemble of the 
Netherlands brengt in mei 

2022 samen met enkele 
solisten de Stabat Maters van 

de Italiaanse grootmeesters 
Vivaldi, Boccherini en 
Pergolesi ten gehore. 

Een Stabat Mater is een 
zangcyclus over Maria die 
weent om haar stervende 
zoon. De muziekstukken 

zitten dan ook 
vol emotie en ontroering.

Theater.nl is hét platform voor theaterliefhebbers. 
Wij brengen het theatergevoel rechtstreeks bij jou thuis. 

  Win              kaarten
                                             voor de Stabat Maters van Vivaldi, Boccherini en Pergolesi
gra� s

Wil jij kans 
maken 

op kaarten?
Registreer je dan vóór 1 mei 

via theater.nl/bruist en 

wie weet ben jij één

van de gelukkigen!
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de 

QR-code

Ook deze maand hebben we weer Ook deze maand hebben we weer 
enkele Bruist Deals samengesteld enkele Bruist Deals samengesteld 
voor onze lezers. Neem een kijkje voor onze lezers. Neem een kijkje 
op www.belgiebruist.be/www.belgiebruist.be/
lezersacties en profi teer  en profi teer 
van mooie kortingen bij onzevan mooie kortingen bij onze
bruisende ondernemers.bruisende ondernemers.

BRUIST
Deals HALLMARK

Verras je familie, vrienden en collega’s met 
de leukste kaartjes. Vergeet nooit meer een 
verjaardag, of moederdag (8 mei), en stuur 
gemakkelijk een kaart of cadeau dat je op 
voorhand vastlegt. Maak je keuze uit een 
ruime collectie wenskaarten van de beste 
kwaliteit. Of ga voor een cadeau zoals 
bloemen, ballonnen, chocolade, drank, 
beautyproducten en nog veel meer. 
Personaliseer je kaart naar eigen smaak, 
voeg een tekst en leuke decoraties toe. Als 
laatste kies je een adres en versturen maar! 
www.hallmark.nl
laatste kies je een adres en versturen maar! 

www.mkbmshop.com TAG #KILLERBODY

LEZERSACTIE * 
Maak kans op het 
Killerbody Lifestyle boek 
van Faya Lourens
Ontwikkel jouw eigen killer body! In 
haar boek besteedt Faya niet alleen 
aandacht aan voeding, sport en 
persoonlijke verhalen van mensen die 
haar dieet hebben gevolgd, maar ook 
aan mindset.

Hallo 
lente!

DRY OIL SUN SPRAY 
VAN THAT’SO
That’so is ongeëvenaard als het om de self tan 
producten gaat, maar ook op het gebied van 
zonbescherming kun je niet om het merk heen. 
De Dry Oil Sun Sprays bevatten allemaal 3 SFP 
in 1 fl acon. Spray je één keer, dan ben je met 
factor 20 beschermd. Spray je kort daarna 
weer met factor 30 etc. Er is ook een sun spray 
die tevens anti-insecten is en een spray voor 
mensen met tatoeages zodat, deze niet 
verkleuren door de zon. 175 ml, € 25,- 

www.thatso.nl
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SHOPPING/NEWSLOWLANDERS 100% 
NATURE POSITIVE GIN
Een wereldwijde primeur van Lowlander wordt in 
april gelanceerd: 100% Nature Positive gin. 
Een buitengewoon smaakvolle, low-impact gin, 
gedistilleerd met jeneverbes, limoen, kardemom, 
spar, rozemarijn en citroen. Helder en fris, 
bomvol citrustonen en verse kruiden en 
volledig klimaatpositief! Deze wordt 
gemaakt met verse botanicals van lokale, 
zero-waste verticale stadsboerderijen, in 
combinatie met gerecyclede ingrediënten. 
De innovatieve kartonnen fl es wordt 
gemaakt van 94% gerecycled materiaal en 
is zelf 100% recyclebaar. Vanaf april 
exclusief beschikbaar bij Gall&Gall.

www.lowlander-beer.com

NATURE POSITIVE GIN
Een wereldwijde primeur van Lowlander wordt in 

Een buitengewoon smaakvolle, low-impact gin, 
gedistilleerd met jeneverbes, limoen, kardemom, 

NATURE POSITIVE GIN
Een wereldwijde primeur van Lowlander wordt in 

Een buitengewoon smaakvolle, low-impact gin, 
gedistilleerd met jeneverbes, limoen, kardemom, 

Doe
mee en 

win
lente!

GUINNESS (0,0%)
De Guinness Draught 0.0 is een 
donkerkleurig, alcoholvrij stout bier 
gebrouwen in Ierland en qua smaak 
identiek aan de reguliere Guinness, 
inclusief de karakteristieke 
schuimkraag. De ontwikkeling van dit 
alcoholvrije bier duurde vier jaar en 
net als de originele variant heeft het 
een romige, zachte smaak met een 
klein zoetje. Ook zit er in de blikjes 0.0 
bier - net als bij de gewone variant - 
een balletje dat bij het openen zorgt 
voor de volle, romige schuimkraag. 
www.guinness.com

UNION FLOW
Dankzij de frisse retrolook van de Union Flow 
val je direct op en samen stelen jullie de 
show. Deze opvallende fi ets is beschikbaar 
in verschillende frisse kleuren, en telkens 
met stijlvolle, lichte banden. Op die 
manier cruise je soepel 
stad en land 
door. Vanaf 
€ 479,- 
www.union.
nl/fl ow
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LEZERSACTIES*
Like de 

Facebookpagina van 
Nederland Bruist en van 
het magazine uit jouw 

regio. Tag je vrienden in 
dit bericht, zodat zij ook 

op de hoogte zijn van 
deze leuke actie! 

Of stuur je gegevens 
o.v.v. de TAG bij de 
lezersactie naar 

prijsvraag@
nederlandbruist.nl

LEZERSACTIE* 
Bruist Ecofriendly 
Powerbank
Nooit meer een lege telefoon, 
want met de kleine ecofriendly 
herlaadbare Bruist Powerbank zit
jij nooit meer zonder 
stroom. De powerbank 
is tot honderd keer 
oplaadbaar en biologisch 
afbreekbaar. Geschikt voor 
zowel Iphone als Android. 
Lever de  Celltank na 
verbruik in bij een van de 
bekende inleverpunten.

www.nederlandbruist.nl #POWER

Bruist Ecofriendly 

Nooit meer een lege telefoon, 
want met de kleine ecofriendly 
herlaadbare Bruist Powerbank zit

Bruist Ecofriendly Bruist Ecofriendly 

Nooit meer een lege telefoon, 
want met de kleine ecofriendly 
herlaadbare Bruist Powerbank zit
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THUISZORGZorg op maat,

precies hoe jij 

het wil. En dat 

bij jou thuis!

+32 486 66 15 45  |  cindy@thuisverplegingsteamjanvangils.be  |  03 210 90 90

Je oude dag beleven in je eigen omgeving, 
omringd door familie en vrienden. Zorgverleners 
die je dag en nacht kunnen bijstaan. Zorg op 
maat, precies hoe jij het wil. En dat bij jou thuis!

Met een enthousiast team van 42 verpleegkundigen en zorgkundigen 
staan wij elke dag voor je klaar. Wij bieden thuisverpleging, poetshulp 
en ondersteunen mensen op leeftijd na een operatie of bij een slepende 
ziekte. Dit laatste is via ons dienstenchequesysteem zeer betaalbaar. Wij 
bieden ook vervoer voor 60-plussers via ons dienstenchequestysteem. 
Personenalarm gaat ook via ons, maar is niet via dienstencheques.

Voor meer uitleg en/of informatie kun je ons bellen om een afspraak te 
maken. Je hoeft je huis niet te verlaten, want wij komen gewoon naar jou!

THUISZORG die bij u past!

Onze regio’s: Noordrand Antwerpen (Kalmthout, Schilde, Brecht, Zoersel, 
Rijkevorsel), Wuustwezel, Kapellen, Essen, Achterbroek, Nieuwmoer, 
Stabroek, Berendrecht, Zandvliet, Brasschaat, Schoten, Wijnegem

BRUISENDE/ZAKEN

14



BRENG UW 
HOOFDHUID WEER

IN BALANS MET GOLD

KORTING OP 
DIT DUO 

- €10
KORTING OP 

DIT DUO 

10

Daily Detoxing Shampoo is een reinigende 
shampoo die overmatige olie, kalk en luchtvervuiling 
uit het haar zal verwijderen. 

Scalp Relieve Shampoo zal een jeukende en 
droge hoofdhuid verzachten en helpen om roos in 
het haar te verminderen.

Interesse? Kom gerust even bij ons langs! 

HAARTOOI KUYLEN

Hoevensebaan 73 | 2950 Kapellen | 03 665 09 49 
www.haartooikuylen.be

Reinig uw hoofdhuid eerst grondig 
met Daily Detoxing Shampoo 
en gebruik nadien Scalp Relieve 
Shampoo voor een optimaal 
resultaat. U kan ook opteren om 
beide producten afwisselend te 
gebruiken. 

NU
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shampoo die overmatige olie, kalk en luchtvervuiling 
uit het haar zal verwijderen. 

Scalp Relieve Shampoo zal een jeukende en 
droge hoofdhuid verzachten en helpen om roos in 
het haar te verminderen.

Interesse? Kom gerust even bij ons langs! 

HAARTOOI KUYLEN

Hoevensebaan 73 | 2950 Kapellen | 03 665 09 49 
www.haartooikuylen.be

Reinig uw hoofdhuid eerst grondig 
met Daily Detoxing Shampoo 
en gebruik nadien Scalp Relieve 
Shampoo voor een optimaal 
resultaat. U kan ook opteren om 
beide producten afwisselend te 
gebruiken. 
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IN BALANS MET GOLD

KORTING OP 
DIT DUO 

- €10KORTING OP 
DIT DUO 
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Daily Detoxing Shampoo is een reinigende 
shampoo die overmatige olie, kalk en luchtvervuiling 
uit het haar zal verwijderen. 

Scalp Relieve Shampoo zal een jeukende en 
droge hoofdhuid verzachten en helpen om roos in 
het haar te verminderen.

Interesse? Kom gerust even bij ons langs! 

HAARTOOI KUYLEN

Hoevensebaan 73 | 2950 Kapellen | 03 665 09 49 
www.haartooikuylen.be

Reinig uw hoofdhuid eerst grondig 
met Daily Detoxing Shampoo 
en gebruik nadien Scalp Relieve 
Shampoo voor een optimaal 
resultaat. U kan ook opteren om 
beide producten afwisselend te 
gebruiken. 
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DITJES/DATJES

De lente is het seizoen van de krokussen,  
  lammetjes en vogelnesten. 
De natuur wordt steeds groener en de zon laat 
  zich wat vaker zien. Er worden ook veel 
dieren geboren. Het is een vruchtbare tijd! 
Als je last hebt van  hooikoorts, ben je overgevoelig  
 voor pollen. Pollen zijn het stuifmeel van gras, 
planten en bomen waarmee ze zich voortplanten.
 Dat alle planten zich volop gaan 
vermenigvuldigden, heeft dus ook nadelen.

Vaker tijd doorbrengen in de natuur heeft 
een positief effect op je lichamelijke en 
geestelijke gezondheid, zeker in de lente!

Roodborstjes zingen het hele jaar door, maar 
in de lente zingen ze het hardst, langst en indringendst.
 Net zoals mensen hebben goudvissen
licht nodig om hun mooie kleurtje te krijgen. 
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Dit doe ik niet allemaal alleen: op dinsdag en 
woensdag heb ik mijn collega Gwen.

Kom je naar ons? Het salon ligt recht tegenover 
een ruime parking. En ook om de hoek zijn er altijd 
voldoende parkeerplaatsen.

Wij zijn gelegen op het 
Frans Oomsplein 1 , 2940 Hoevenen 
Gsm nummer : 0479.19.62.82

Bij het maken van een 
afspraak en u vermeld 
Bruist dan krijgt u 15% 
korting op u behandeling.

Dit doe ik niet allemaal alleen: op dinsdag en 
woensdag heb ik mijn collega Gwen.

Kom je naar ons? Het salon ligt recht tegenover 
een ruime parking. En ook om de hoek zijn er altijd 
voldoende parkeerplaatsen.

Wij zijn gelegen op het 
Frans Oomsplein 1 , 2940 Hoevenen 
Gsm nummer : 0479.19.62.82

Bij het maken van een 
afspraak en u vermeld 
Bruist dan krijgt u 15% 
korting op u behandeling.

Sinds 2016 zijn we te vinden in het centrum van Hoevenen. Wat begon met enkel pedicure 
en manicure is Beauty Nails Steffi e gegroeid tot een volledig schoonheidssalon. Nu doen we 
nu manicure, pedicure/gespecialiseerde voetverzorging, gel, gellak, wimperlifting, verven van 
wimpers en of wenkbrauwen, wax en gelaatsverzorgingen. 

Onderga een totale 
verandering!

Frans Oomsplein 1, 2940 Hoevenen
+32 479 19 62 82
beauty.nails.steffi e1@gmail.com

 Beauty-nails-steffi e

Beauty Nails Steffi e
Krekelberg 93 d, Hoevenen  |  0494262688  |  fi tlifekapellen@gmail.com  |  www.fi tlifekapellen.com

Wees actief en
blijf gezond met

Fitlife is jouw personal trainer en voedingsconsulent met 20 
jaar ervaring.
• Bootcamp elke woensdagavond van 19u 

tot 20u en elke zaterdagochtend van 
10u tot 11 in het park van Kapellen

• Personal en smallgrouptraining aan 
huis of locatie naar keuze 

• Online coaching met app 
• Voedingsplan en trainingsplan op 

maat 

Krijg de eerste 
bootcampsessie 

GRATIS bij 
vermelden Bruist



Wil jij ook in deze rubriek op zoek naar jouw grote liefde? 
Mail dan naar contact@nederlandbruist.nl en je komt geheel kosteloos in Bruist.

Vrijgezel Marieke
stelt zich voor

Deelname aan een rubriek als deze is eigenlijk 
niets voor haar, maar ze waagt toch de sprong. 
“We doen het maar gewoon, je weet nooit wat 
het oplevert. Ik mis het om thuis te 
komen en even mijn ei kwijt te 
kunnen bij iemand, en om ’s avonds 
lekker samen neer te ploffen op de 
bank en gezellig een fi lm te kijken.”

Marieke omschrijft zichzelf als 
sociaal en lief. “Ik ben een babbelaar en houd 
van mensen om me heen.” Naast haar werk als 
customer care medewerker bij Nederland 
Bruist werkt ze in het weekend bij een café in 
Breda én volgt ze een opleiding. Een bezig bijtje 
dus. In haar spaarzame vrije tijd spreekt ze af 
met vrienden en wandelt ze graag. “Ik geniet 
van het leven en zoek iemand die samen met 
mij het avontuur aan wil gaan. Festivals be-

Marieke zoekt

Vrijgezel Marieke
stelt zich voor

BRUISENDE/VRIJGEZEL

zoeken, naar de bioscoop gaan, het kan 
allemaal.” 

Wat voor eigenschappen moet haar 
nieuwe partner hebben? “Wat mij 
betreft mag hij lekker extravert, 
sociaal, grappig én lief zijn. 
Daarnaast is het fi jn als hij ambitie 
heeft en verbaal sterk is. Ik vind het 
belangrijk dat je goed met elkaar 

kunt communiceren en het durft uit te spreken 
als iets niet lekker loopt. We hoeven echt niet 
alles samen te doen, ik vind het belangrijk om 
elkaar ook vrij te laten om zelf dingen te 
ondernemen met vrienden. Qua uiterlijk val ik 
op donker haar en het is prettig als hij net iets 
langer is dan ik. Ik ben bovendien niet vies van 
een wijntje, het zou fi jn zijn als mijn toekomstige 
partner daar ook van houdt!”

Iedereen is op zoek naar de liefde. Vandaar dat we in deze rubriek graag 
aandacht besteden aan onze Bruisende Vrijgezellen. In april hebben 
we speciale aandacht voor een jonge meid uit onze eigen gelederen: 

de 21-jarige Marieke, woonachtig in Breda.

Inzendingen inclusief foto kunnen gemaild worden naar mariekebruist@gmail.com

LEEFTIJD
21 JAAR

OGEN
BLAUW
GROEN

LENGTE
173 CM

Wiljo zoekt
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Van 29 april tot en met 8 mei staat 
de stad Gent in het teken van de 
Floraliën. De iconische locatie 
Floraliënhal in het Citadelpark vormt 
tien dagen lang het decor voor de 
mooiste creaties van nationale en 
internationale topfl oristen, siertelers, 
tuinarchitecten en kunstenaars. Met 
steeds minder groen en een open- 
bare ruimte die meer en meer wordt 
volgebouwd, zien steden er vaak uit 
als een grote, verharde oppervlakte. 
Floraliën wil gedurende tien dagen 
een tegenbeeld laten zien met een 
dynamische, groene en bloeiende 
omgeving gerealiseerd door de lokale 
en internationale horticultuursector 
en met een aanbod van verwonde-
ring, workshops, pop-ups, green- en 
conceptrooms.
Meer info: www.fl oralien.be

 AGJE UIT
FLORALIËN 
2022

Het is 1943. De geallieerden zijn vastbesloten 
om Europa eindelijk te ontworstelen aan Hitlers 
greep en plannen een aanval op Sicilië. Ze 
staan alleen voor wat lijkt op een onmogelijke 
uitdaging: want hoe kunnen ze een enorme 
invasiemacht beschermen tegen een mogelijk 
bloedbad? Twee speciale inlichtingenoffi cieren, 
Ewen Montagu en Charles Cholmondeley, 
krijgen de opdracht om de meest briljante en 
bijzondere desinformatiestrategie van de hele 
oorlog te verzinnen, op basis van een wel heel 
onwaarschijnlijke geheim agent: een dode 
man. OPERATION MINCEMEAT is vanaf 27 
april te zien in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
OPERATION 
MINCEMEAT

BOEKJE LEZEN DOUGLAS STUART
De protestantse Mungo en de katholieke 
James leven allebei in de hypermannelijke 
en gevaarlijke buitenwijken van Glasgow. 
Ze zouden eigenlijk elkaars vijanden 
moeten zijn, maar hun vriendschap 
verandert heel langzaam in liefde. Mungo 
moet er echter alles aan doen om deze 
ware liefde geheim te houden, met name 
voor zijn oudere broer Hamish, een 
meedogenloze bendeleider. Dan stuurt 
Mungo's moeder hem met twee 
onbekenden op een kampeertrip die zijn 
leven voorgoed verandert. Vindt hij de 
moed en de kracht om terug te keren en is 
er een toekomst voor Mungo met James?
MUNGO van Douglas Stuart is vanaf 7 
april verkrijgbaar.
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Slagerij De Laet | winkel Ekeren: 03 541 14 37 | winkel Stabroek: 03 344 06 07 | www.slagerijdelaet.be

Als erkend Ambachtsman werken wij 
volgens de traditie en het authentieke 
karakter van de slager van vroeger, 
maar dan in een modern jasje.

Een gezellige party bij u thuis met kraakverse pizza’s uit de 
oven, dat is onze pizzaparty. Een leuke, originele variant op 
het gewone gourmet waar je zelf je eigen pizza’s samenstelt 
aan tafel met een gevarieerde keuze aan verse ingrediënten. 
Wij zorgen voor alles, u dient enkel maar te genieten!

Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag: 8.00-12.30 en 13.15-18.00 | Zaterdag: 7.30-17.00

Prijs € 14,95/pers

Huur pizzaoven € 12

Pizzaparty te verkrijgen vanaf 6 personen

Een gezellige party bij u thuis met kraakverse pizza’s uit de 

PIZZAPARTY: Heerlijk genieten! 

Een echte aanrader voor jong en oud. 
BESTEL TIJDIG!

Een oventje, pizza-bodems met een diameter van 10 cm en maar liefst 
26 verschillende garneringen zorgen ervoor dat u de perfecte minipizza’s kan maken. 
Combineer naar eigen smaak vis, vlees, verse groentjes of liever meer kaas, een extra sausje, 
alles is mogelijk. Genieten maar!

VOLG 
ONS OP:
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Ons vakmanschap 
staat garant voor 
succes!

Renovaties
Keukens
Aanbouw
Gevelrenovatie
Totaalprojecten

Doornenlaan 18, Kapellen  |  winkelerbob@gmail.com
036 77 37 90   |  0478 76 84 08  |  www.winkeler.be
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Ook plande ik een afspraak in voor een ooglidcorrectie. Een vel 
van mijn ooglid hing namelijk voor een deel over mijn oog. De 
ooglidcorrectie stond ingepland en ik ging weer aan de slag met 
mijn strenge levensstijl.

Ik besloot om ook mijn huid extra aandacht te geven. Vanaf je 
25ste neemt namelijk de collageenproductie af. Ik ben heel trouw 
MSM gaan slikken. Samen met vitamine C stimuleert het de 
aanmaak van collageen voor een jonge, strakke en gezonde 
huid.

Toen ik terugkwam van mijn vakantie in Mexico (waar 
sporten en meal preppen totaal geen prio was), keek ik 
in de spiegel. Tot mijn verbazing zag ik dat het stukje 
vel wat voorheen over mijn oog hing, vele malen minder 
aanwezig was. De ooglidcorrectie heb ik afgezegd dankzij 
MKBM MSM Powder.

Liefs, Fajah

BLOG/FAJAHLOURENS

Het natuurlijke proces van ouder worden is begonnen: afgelopen jaar werd 
ik veertig. Ik had hierdoor het gevoel dat ik er op mijn fi tst uit moest zien. 
Van een personal trainer tot meal preps, alles werd ingezet.

De natuur een handje helpen
Van een personal trainer tot meal preps, alles werd ingezet.

Ook plande ik een afspraak in voor een ooglidcorrectie. Een vel 
van mijn ooglid hing namelijk voor een deel over mijn oog. De 
ooglidcorrectie stond ingepland en ik ging weer aan de slag met 

Ik besloot om ook mijn huid extra aandacht te geven. Vanaf je 
25ste neemt namelijk de collageenproductie af. Ik ben heel trouw 
MSM gaan slikken. Samen met vitamine C stimuleert het de 
aanmaak van collageen voor een jonge, strakke en gezonde 

Toen ik terugkwam van mijn vakantie in Mexico (waar 
sporten en meal preppen totaal geen prio was), keek ik 
in de spiegel. Tot mijn verbazing zag ik dat het stukje 
vel wat voorheen over mijn oog hing, vele malen minder 
aanwezig was. De ooglidcorrectie heb ik afgezegd dankzij 

Van een personal trainer tot meal preps, alles werd ingezet.

Ontvang € 5,- korting bij jouw eerst-
volgende aankoop in de MKBMshop 
(m.u.v. boeken). 

Kortingscode: BRUIST5

DealB R U I S T

Top Storage  |  Lage Kaart 460 - 2930, Brasschaat  |  03 651 30 30  |  welkom@topstorage.be  |  www.topstorage.be

RUIMTE NODIG?
WIJ HEBBEN DE PLAATS!

Al meer dan 30 jaar zorgt Top Storage voor de stockage van vele meubelwinkels en 
zelfstandigen. Maar Top Storage heeft zijn storage-boxen uitgebreid zodat ook jij je spullen 

en persoonlijke goederen kan stockeren bij ons. Top Storage weet als geen ander dat 
properheid één van de belangrijkste redenen is bij het kiezen van je opslagruimte. 
Ons team leidt je persoonlijk rond in onze nieuwe self-storage ruimtes zodat je er 

zeker van bent dat je juist zit bij Top Storage.

BEL VOOR EEN 

AFSPRAAK OF 

MEER INFO

 03 651 30 30
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Géén punt achter 
rode link!

Maak kans op voorstellingstickets en twee weken gratis streaming. 
Ga naar theater.nl/bruist

THEATER.NL

Sinds begin dit jaar is Hij Gelooft in Mij terug in het 
theater. De musical over André Hazes was tussen 
2012 en 2015 met meer dan 700.000 bezoekers een 
gigantisch succes. Destijds speelde Roosmarijn 
verschillende rollen in de musical, waaronder die van 
Rachel Hazes. Ter ere van de zeventigste geboortedag 
van de volkszanger wordt de productie nu opnieuw 
opgevoerd, deels met de cast van weleer.

Hits van Hazes
Roosmarijn staat nu zeven avonden per week in het 
theater als Rachel. Maar van de Hazeshits krijgt ze 
geen genoeg. "Ik merk dat ik er zelf ook een beetje 
verbaasd over ben", lacht de actrice. "Na zoveel keren 
spelen heb je die nummers wel gehoord, zou je 
denken. Maar dat is écht niet zo. Elke keer als die 
muziek weer begint en we met een scène bezig zijn... 

Musicalactrice Roosmarijn Luyten kruipt opnieuw in de huid van Rachel Hazes in de 
hitmusical Hij Gelooft in Mij. "Het script zit zo ritmisch in elkaar. Toen ik het weer las, 
merkte ik dat het nog als een gehele compositie in mijn hoofd zat", vertelt Roosmarijn.

Roosmarijn Luyten speelt Rachel in Hazesmusical:

'Ik kan er geen 
genoeg van krijgen'

dan word ik heel gelukkig.” Zoals wanneer ‘Bloed, 
zweet en tranen’ voorbijkomt: "Dat is echt een 
hoogtepunt in de voorstelling. Zowel in geluid, in beeld 
als in het drama. Het is een heftige scène die altijd 
weer spannend is", legt Roosmarijn uit. 

Hartslag
"Alle arrangementen zijn zo mooi door de musical 
verweven. De muziek is echt de hartslag van de 
voorstelling. De muziek van Hazes is van zichzelf al 
geweldig, maar de diepte en gelaagdheid die het in de 
voorstelling krijgt… Ik vind het echt prachtig. Ik kan er 
geen genoeg van krijgen”, sluit Roosmarijn enthousiast 
af. 

Hij Gelooft in Mij is tot en met augustus te zien in de 
Nederlandse theaters. 
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1.   Alkmaar
2.   De Zaanstreek
3.   Haarlem
4.   Amsterdam
5.   ‘t Gooi
6.   Hilversum
7.   Almere 
8.   Zutphen
9.   Waterweg
10. Rotterdam
11. Drechtsteden
12. Nijmegen
13. Rijk van Nijmegen
14. De Maashorst
15. Overbetuwe
16. Den Bosch
17. De Langstraat
18. Oosterhout
19. Reeshof
20. Tilburg
21. Oisterwijk
22. Breda
23. Ginneken
24. Prinsenbeek
25. Etten-leur
26. Roosendaal
27. Bergen Op Zoom
28. De Peel
29. Land van Cuijk
30. Eindhoven
31. Rosmalen
32. Oirschot-Best

33. Kapellen
34. Brasschaat
35. Belgische Grensstreek
36. Schilde, Schoten
      's-Gravenwezel
37. De Kempen

38. Ibiza
39. Costa del Sol
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Haardhout Woensdrecht
Postbaan 29  |  4645 RN Putte

+31 (0)6 41 00 65 75 
info@haardhout-woensdrecht.nl
www.haardhout-woensdrecht.nl

Haardhout Woendrecht
streeft naar een complete en 

snelle levering van verschillende 
houtsoorten aan een scherpe prijs 

en een goede klantenservice.

Bestel via de website en ik neem zo 
spoedig mogelijk contact met u op.

Op afspraak:
Dinsdag tot vrijdag vanaf 17.00 uur

Zaterdag & zondag 08.00 - 20.00 uur

Wij leveren uw bestelling
tot in de houtopslag!

Zelf ophalen kan op afspraak.

Veilig Betalen via iDEAL of Bancontact

WIJ LEVEREN 
UW BESTELLING 

TOT IN DE 
HOUTOPSLAG!

In welke
houtsoort 

bent u 
geïnteresseerd?

Bel ons!

Kapelsesteenweg 272, Brasschaat  |  deyogastudiobrasschaat@gmail.com  |  www.deyogastudio.be 

De yogastudio verhuist 
WE BIEDEN ENKEL 
OCHTENDLESSEN
AAN WAARONDER:

rugyoga
hatha yoga

d/stress yoga
soft fl ow yoga

yogalates
yin yoga

Vanaf dinsdag 19 april bevindt onze studio zich in 
het mooie pand van de chiropractor Michel Moyson 
op de Kapelsesteenweg 272 te Brasschaat. 

Bij mooi weer gaan de lessen door in de grote tuin 
maar ook bij regenweer heb je het gevoel midden in 
de natuur te zitten.

We werken in kleine 
groepen van maximum 
12 personen opdat de 
kwaliteit van de lessen 
optimaal kan blijven. 

Leer je lichaam kennen, 
leer je grenzen kennen 
maar vooral: leer leven in 
het moment.

Check ons nieuw 
uurrooster op 
www.deyogastudio.be

Gezondheid
We helpen je om bewuster 
en gezonder door het leven 

te gaan.

Ondersteuning
Ons team staat klaar 

om al je vragen te 
beantwoorden.

Aanvaarding
Onze studio staat open 

voor iedereen.

Geweldloosheid
 We staan in voor vrede door 
aan wereldwijde projecten 

mee te werken.

Ecologische voetafdruk
 Onze producten 
zijn fairtrade en 
milieuvriendelijk.
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Showroom Borek  |  Bedrijfsweg 7  |  Oisterwijk   |  T  +31 (0)13 528 88 66  |  E mail@borek.eu

ORIGINAL DUTCH DESIGN SINCE 1977

ENJOYING THE OUTDOORS
YOI-FURNITURE.COM

BOREK.EU

MAXLUUK.COM
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De  kracht 
van perfectie

“Colebrants is een jong bedrijf in 
Wuustwezel, gespecialiseerd in 
schrijnwerk en interieur, kleine 
dakwerken en in de algemene 
renovatie van uw huis. De zaak 
is gestart in april 2018 door mij, 
Jitse Colebrants, maar de weg 
ernaartoe begon al een jaar 
eerder, op 1 oktober 2017. Toen 
startte ik er mee in bijberoep, 
door mijn passie voor schrijnwerk. 
Al snel kreeg ik het werk niet 
meer rond en begon ik mijn 
eigen zaak. Bij elke job die ik 
doe, is de afwerking het grootste 
aandachtspunt, daarom ook de 
slogan: ‘De kracht van perfectie’.”

+32 (0)475962859  |  info@colebrants.be
www.colebrants.be  |  colebrants

Als schrijn- en algemene renovatiewerker zijn we actief 
in Antwerpen en omgeving. U kunt bij ons terecht voor 
al uw schrijnwerk en interieur, kleine dakwerken en 
voor de totaalrenovatie van uw huis.

Wij, de Colebrants, gebruiken alleen maar 
kwaliteitsmaterialen. Dit wil zeggen dat wij u een 
zeer goede garantie kunnen geven en dat u altijd het 
beste eindresultaat krijgt. Alle werken worden eerst 
tot in detail besproken, zodat er geen misverstanden 
ontstaan. Wij streven naar perfectie en hebben oog 
voor detail. Bij Colebrants wordt uw droom ook onze 
droom en deze helpen wij dan uiteraard ook graag 
te realiseren.

Op onze website vindt u enkele voorbeelden van 
realisaties die door ons gedaan zijn. Wilt u graag meer 
informatie over de diensten die wij aanbieden?
Ga dan zeker naar onze website www.colebrants.be 
of vraag een gratis en vrijblijvende o	 erte aan.

KREEFT €50/kg
OESTERS CREUSES €1/STUK
PLATTE OESTERS €1,40/STUK
KRABBENSCHAREN €2,50/STUK
KREUKELS €9/kg
VERSE KREEFT- EN VISSCHOTEL €53/PERSOON

GRATIS THUISBEZORGING IN KAPELLEN EN BUURGEMEENTES 
VOLG MOSSEL APERO OP INSTAGRAM EN FACEBOOK

Rechtstreeks uit Yerseke. Levering gedurende de weekends en 
op feestdagen na bestelling vooraf.  
via tel 0485 78 23 23

Mossel Apero levert de beste 
dagverse kree� , oesters en 
krabbenscharen

BEL: 
0485 78 23 23
om te bestellen

op feestdagen na bestelling vooraf.  

0485 78 23 23
om te bestellen

+32 0485 78 23 23  |  info@mosselapero.be
www.mosselapero.be  |              mossel aperowww.mosselapero.be  |              mossel aperowww.mosselapero.be  |              mossel apero

Naast ons grote gamma aan 
losse thee hebben we nu ook 
koffi e in de aanbieding, zowel 
gemalen als koffi ebonen!

4 verschillende smaken, 
van Classic over espresso 
naar Italian blend, maar ook 
decafeïne.

Koffi e-accessoires staan ook 
uitgestald in onze winkel en op 
onze webshop !

Neem even een kijkje op 
onze website of kom langs 
in onze winkel!

Welkom in de wereld 
van losse thee! 

Veerle en Ludo

Thee zoals 
thee hoort 
te zijn

Dorpsstraat 154 
2940 Stabroek, België

teekompleet@gmail.com
www.teekompleet.be

0032-495126473 | 0032-476908600



Kapelsesteenweg 364, Brasschaat        03 889 81 08  |  info@ferenco.be  |  www.ferenco.be

Onze stijlvolle smeedijzeren 
producten zoals ramen en 
(binnen)deuren geven je 

woning, kantoor en andere (bij)
gebouwen een exclusieve look. 
Dit kan zowel in landelijke als 
in strakke, moderne woningen 

geïntegreerd worden. Wij hebben 
enkele standaardmaten in huis. 

Doch wordt 95% van onze 
bestellingen op maat gemaakt na 
professionele opmeting door één 
van onze specialisten ter zake.

Kijk op onze website voor 
meer informatie of bezoek eens 

onze showroom!

Bredabaan 1026
2900 Schoten

T: 03 889 81 08
info@ferenco.be
www.ferenco.be

Parket- en gietvloeren
Binnendeuren

Smeedijzeren ramen & deuren
 

BEZOEK ONZE SHOWROOM

Deuren en ramen op maat?

Ives Meulemans 

Koningin Elisabethlaan 42, Kalmthout  |  0484 99 11 31
www.trimsaloncosycorner.be

Alle hondenrassen
tot in de puntjes verzorgd

MAAK NU EEN 
AFSPRAAK

0032-0484991131 

MIS GEEN ENKELE
BRUISENDE ACTIE

Schrijf je in voor de nieuwsbrief
op www.belgiebruist.nl

NOOIT MEER EEN 
BRUISENDE
ACTIE MISSEN?

NOOIT MEER EEN
BRUISENDE
ACTIE MISSEN?

Schrijf je in
voor de nieuwsbrief op

www.belgiebruist.nl

Schrijf je in
voor de nieuwsbrief op

www.belgiebruist.nl



Dorpsstraat 58 - 2950 Kapellen-België
copyservicecenter@skynet.be
www.copy-service-center.be

SNEL &
KWALITATIEF
PRINTEN

03 605 42 67

Kopiëren, digitaal printen en inbinden. 

Alle oplages, alle formaten en alle kwaliteiten.

Met moderne apparaten, aangepast aan iedere taak. 
Alle mogelijkheden inzake digitaal printen. Ontdek 
via onze website welke diensten we bij Copy Service 
Center nog meer aanbieden of bel

Een verzorgde look

Diamond Look
Grote Molenweg 7, 2940 Stabroek
03/295.00.02  |  www.diamondxlook.com

Benieuwd wat 
we voor u kunnen 

betekenen?
Maak dan eens 
een afspraak!

Uw juweel betekent veel voor u, dat zetten wij voorop in alles wat we 
doen. Daarom behandelen wij uw juwelen met zorg, toewijding en 
ambacht. 50 jaar ervaring garanderen steeds betere procédés en de 
juiste materiaalkeuze. We praten samen over het design dat bij u past. 
En ook na aankoop kan u bij ons terecht voor advies en service.

Bij het ontwerpen van uw juweel luisteren wij eerst naar uw verhaal. Ook 
met uw oud goud kunt u trouwens bij ons terecht; wij verwerken het tot 
een nieuw ontwerp. Of we begeleiden u in uw keuze uit ons uitgebreide 
assortiment aan juwelen. Uw juwelen krijgen bij ons een nieuw leven: 
we beslissen samen over elke aanpassing en herstelling van uw juweel 
of uurwerk en herstellen zelfs klokken (maak hier een afspraak met de 
klokkenmaker). Maak nu een afspraak en bespreek de mogelijkheden!

T R O U W R I N G E N • G O U D S M E D E R I J  • K L O K K E N M A K E R I J

Augustijnslei 10, 2930 Brasschaat  |  03 652 17 77  |  0497 62 15 62  |  info@klokstuk.be  | www.klokstuk.be

DE PERFECTIE VAN 50 JAAR AM
BACHT

Oud goud komt tot leven!
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https://oliemeulen.nl/product-categorie/entreebewijzen/

Ontdek de leukste uitjes tijdens jouw vakantie met Ticko! 
Bestel tickets met korting voor vele attractie- en speelparken, dierenparken, musea en nog veel meer.

EN TOEN… WAS IK IN EEN WERELD VOL WONDEREN
In de Efteling maak je samen de mooiste herinneringen. 

Luister naar de mooie verhalen van de pratende 
Sprookjesboom of naar de bijzondere muziek van de 

paddenstoelen in het Sprookjesbos. Zweef tussen trollen 
en elfjes in Droomvlucht of ga op wereldreis met Jokie in 
Carnaval Festival. Vlieg op je kop in de Python of stort de 
diepte in met Baron 1898. Of beleef een doldwaze rit in 
de nieuwste familie-achtbaan Max & Moritz. Er is iedere 

dag genoeg te beleven. Welkom in de Efteling, 
Wereld vol Wonderen.  

Nu een uniek product beschikbaar: een combiticket voor 
de Efteling én Safaripark Beekse Bergen. 

KEUKENHOF
KEUKENHOF 2022: FLOWER CLASSICS 

Bloemen zijn belangrijk voor mensen. Ze horen bij ons 
leven, al eeuwenlang. Bloemen worden als klassieke 
symbolen gebruikt in kunst, architectuur en design. 

De roos voor de liefde en de tulp voor de nieuwe lente! 
In Keukenhof brengen ze deze klassiekers samen, met 

de tulp als stralend middelpunt!

Keukenhof is dit jaar geopend vanaf 24 maart t/m 
15 mei 2022. Binnen deze periode is het dus 

mogelijk om tickets te bestellen.

EFTELING

Beste,

Dank voor bijgevoegde proefdruk en de aanpassingen. Ik heb nog twee 
aanvullende puntjes zie ik nu zelf. Deze had ik ook niet eerder opgemerkt. 
Beide hebben betrekking op Keukenhof. De CTA en QR-codes zijn ons 
inzien nu prima.

? In de titel: het woordje ?Bloemen? hoort niet bij de titel, maar moet het 
eerste woord van de nieuwe zin eronder zijn. Dus als volgt:

Keukenhof 2022: Flower Classics
Bloemen zijn belangrijk voor mensen. Ze horen [?]

? De middelste alinea met ?Let op: het ophalen van [?]? mag in zijn geheel 
weggehaald worden. Dit is niet meer van toepassing.

Indien deze wijzigingen nog kunnen worden doorgevoerd, ontvang ik 
graag nogmaals de proefdruk. Hierna verwacht ik een akkoord te kunnen 
geven.

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

https://oliemeulen.nl/product-categorie/entreebewijzen/

Ontdek de leukste uitjes tijdens jouw vakantie met Ticko! 
Bestel tickets met korting voor vele attractie- en speelparken, dierenparken, musea en nog veel meer.
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SAFARIPARK BEEKSE BERGEN
OOG IN OOG MET WILDE DIEREN

Waan je in Afrika, ontdek de uitgestrekte savannes 
en bosgebieden en sta oog in oog met de meest 

fascinerende Afrikaanse diersoorten! 

Prikkel je zintuigen tijdens één van de indrukwekkende 
safari’s. Ga op avontuur met je eigen auto, stap op de 
boot voor een prachtige tocht over het water en laat je 

verrassen door de dieren langs de oevers. Wie nog meer 
wil weten over wat er achter de dieren en de natuur 

schuilgaat, gaat mee op bussafari. Een ranger vertelt je 
alle ins en outs over de dieren in het park én in de natuur. 
Wandelen kan ook! Ontdek het prachtige Safaripark op je 

eigen tempo en geniet samen van het buitenleven.

RIJKSMUSEUM AMSTERDAM
HET MUSEUM VAN NEDERLAND

Een historisch museum waar altijd iets nieuws te 
ontdekken is. Het Rijksmuseum kijkt met de blik van nu 
naar de kunst van toen. Zo verzeker je jezelf steeds weer 
van een bijzonder bezoek. Dat het Rijksmuseum tot de 
beroemdste musea van de wereld behoort, komt vooral 
door de faam van de meesterwerken uit de collectie.

Het Zelfportret van Van Gogh, Het Straatje van Vermeer, 
het Huishouden van Jan Steen en Rembrandts 

Nachtwacht. Maar ook het werk van Breitner en het 
Aziatisch Paviljoen zorgen ervoor dat het Rijksmuseum 
tot de verbeelding blijft spreken van nieuwe generaties 

bezoekers. Juist daarom is er in het museum altijd iets te 
doen, voor iedereen, jong tot oud, van over de hele wereld.

eigen tempo en geniet samen van het buitenleven.

Bestel 
hier 

je tickets
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Bosduinstraat 51, Wuustwezel   |  03-4256091
info@ecofl ames.be   |  www.ecofl ames.be

DÉ HAARD VOOR JOUW HUIS!DÉ HAARD VOOR JOUW HUIS!DÉ HAARD VOOR JOUW HUIS!

Wij bieden 
een complete 

service, inclusief 
installatie en 
onderhoud!

Op zoek naar de ideale 
verwarming, die niet alleen 

praktisch is maar ook 
gezelligheid uitstraalt? 

Bij Ecofl ames kunt u 
terecht voor alle types 

kachels.
Wij verkopen o.a. pellet-, 

hout- en gaskachels, 
hout- en gashaarden en 

elektrische sfeerverwarming.

Vindt u iets dat u aanstaat 
of wenst u meer informatie? 
Kom bij ons langs of neem 

contact op.Nieuwdreef 2, 2170 Merksem  |  0468 463 821  |  www.chamyr.be  |   chamyr  |   chamyr_babor

Nieuw! Voetrefl exologie
Voetrefl extherapie is een ontspannen en veilige methode, waarin 
niet alleen de klachten maar zoveel als mogelijk de oorzaak wordt 
aangepakt. Bij voetrefl exologie gaan we er van uit dat door het 
lichaam energiebanen lopen, die onder andere eindigen in de voeten. 
Door impulsen te geven op verschillende refl exzones vindt er een 
stimulerende werking plaats waardoor de zelfhelende kracht van het 
lichaam geactiveerd wordt.

Meer info over al onze behandelingen vind je op
www.chamyr.be

ANTI-AGING BEHANDELINGEN

MICRO-NEEDLING

MICRO-DERMABRASIE

SUPERBOOST 

IKARI

SOPRANO ICE LASER

DERMAPLANING Chantal & Myriam

Kapsalon Esli
Kapellensteenweg 173, Kalmthout  |  03 666 87 95

Kapsalon Esli is een betaalbare 
kapsalon die kwaliteit, 
vriendelijkheid en persoonlijke 
aandacht waarmaakt en waar 
iedere klant met evenveel 
aandacht verwelkomd 
en geholpen wordt.

Toe aan een lentecoupe?

In onze vriendelijke en huiselijke sfeer zijn 
zowel vrouwen, mannen als kinderen welkom.
U kunt bij ons terecht voor:
- verschillende soorten kleuringen
- moderne en klassiekere snitten
- opsteekkapsels voor bruilo� en, 
 feesten of communie
- brushingen

Hee�  u vragen over type kleuring of verzorging 
van uw haren? Maak dan eens een afspraak!

Kapsalon Esli

Wilt u iemand verrassen?Dan kunt u altijd even langskomen voor een leuke cadeaubon!
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Ik wil gewoon dat ie het doet!
Dream PC  |  De gepaste oplossing voor jouw probleem!Wij leveren en herstellen 

computers, notebooks, 
tablets, randapparatuur, 
IP-camera's.

Opkuissessie (groot onderhoud) 
Voor particulieren (incl. btw) 
• tijdelijke bestanden verwijderen
• bureaublad opruimen 
• programmalijst opschonen
• opstartprogramma’s nalopen 
• opstartservice nalopen 
• volledige virusscan
• malware scan 
• drivers nalopen 
• Windows updates (geen upgrades)
• koelers proper maken

Witvenstraat 200, Hoevenen  |  03 605 67 35
info@dreampc.be  |  www.dreampc.be

• volledige virusscan
• malware scan 
• drivers nalopen 
• Windows updates (geen upgrades)
• koelers proper maken

Wees uniek en creëer het zelf 
op ambachtelijke wijze!

Lederatelier/workshopatelier

Wil je graag zelf eens met leder aan de slag gaan, op 
ambachtelijke wijze? Ben je opzoek naar quality time 
met vriendinnen, zussen, met collega’s... Heb je nood 
aan me-time?

NEEM DAN ZEKER EEN KIJKJE:

WWW.ARTISTIKI.BE

Workshops lederbewerking:

• Workshops lederen tas maken
• Korte workshops: kennismaking met lederbewerking 
• Workshop sneakers
• Cursus carven en toolen van tuigleer

VOLG ONS OOK OP:

Noordeneind 2A, 2910 Essen | 0032-4-99124403
info@artistiki.be | www.artistiki.be
BE 0651.552.859

Wil je jouw bedrijf
ook presenteren in

Kapellen
Bruist?

Neem dan contact op en we komen 
graag bij je langs om de unieke 
mogelijkheden te presenteren. 

Mail naar nl@nederlandbruist.nl
of bel 076-7115340
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INGREDIËNTEN
2 eetlepels boter

1 teentje knofl ook, 
fi jngehakt

1 kilo asperges, 
uiteinde bijgesneden

Keukenzout
Vers gemalen zwarte peper

2 kopjes kippenbouillon 
1/2 kopje slagroom, 

plus meer voor de garnering 
Vers gesneden bieslook, 

voor de garnering 
Vers gehakte dille, 
voor de garnering

BEREIDING
Smelt de boter in een zware pan op middelhoog vuur. Voeg knofl ook toe en 
bak deze tot het geurig is, ongeveer 1 minuut. Voeg de asperges toe, breng 
op smaak met zout en peper en kook tot ze goudbruin zijn, 5 minuten. 
Voeg de bouillon toe en laat 10 tot 15 minuten afgedekt sudderen tot de 
asperges heel zacht maar nog groen zijn.

Gebruik een staafmixer of een blender om soep te pureren. Als je een 
blender gebruikt, stop dan een paar keer en verwijder het deksel om 
oververhitting van de soep te voorkomen. Doe terug in de pan, roer de 
room erdoorheen en verwarm op laag vuur. Breng op smaak met peper en 
zout.

Garneer met meer room en de vers gesneden kruiden. Het kan nu warm, 
direct van het fornuis geserveerd worden.

De lente is begonnen en het aspergeseizoen is aangebroken. Als je een grote 
fan bent van deze groente, houd je ongetwijfeld van deze roomsoep. Een mooie 
groene soep die geschikt is als lichte maaltijd of als voorgerecht. Natuurlijk ook 

heerlijk bij de voorjaarsbrunch! 

4 PERSONEN - 55 MIN.

Aspergesoep
 à la crème

BRUIST/RECEPT
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Maak kans op een

Proefbox van 
Gusteau t.w.v. 
€ 29,95
In totaal zijn het in deze 
proeverij 5 glazen wijn met 
verschillende karakters. 
Leuk voor jezelf om je 
wijnmatch te vinden of om 
cadeau te geven.

www.drinkgusteau.com

PUZZELPAGINA
Nieuw in België: een box 
met premium 
verzorgings-
producten 
voor mannen, 
inclusief 
how-to-use 
informatie.

www.misterybox.nl

Maak kans op een

Men care set 
van Misterybox

verzorging 
mannen 
merken 
box 

kwaliteit 
parfum 
shampoo 
body

h e p n v b d b r k g
n y a q e y o u w n m
t p r j r n k d s z x
k i f t z y n s y u f
u r u o o p m a h s u
l o m e r k e n m m s
e a z d g k r c q x y
k w a l i t e i t k n
e f q z n y y d s h p
f d f s g g d q z i l
j e u b q f n t u q h

h e p n v b d b r k g

Gusteau t.w.v. 

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 mei de oplossing 
in op onze site: www.kapellenbruist.be
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Zoek de zes letters in BRUIST!

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

Z
Y

X
W

V

U
T

S
R

Q
P

O

N
M

L
K

J
I

H

G
F

E
D

C
B

AAAAAAAAAAAAAAAAA

Zoek de zes verborgen letters in deze editie van
BRUIST en maak er een woord van. Het thema van
het woord is deze maand 'lentekriebels'.
De oplossing van vorige maand was gelukt.

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 3-6-9.

3  6  3  4  7 3  1  9
6  1  8  6  5 1  8  5  2 
1 9  7  2  4  7  6  6  2 
6 2  6  3  4  5  1  9 4
9  8  3  7  6  3  2  4  2
4 8  3  9  5  7  7  3 6 
9  3  6  6  2  4  4  2  8
7  9  6  7 9 4  5  2  9 
3  5  2  4  3  9  6  7  6

PUZZELPAGINA
Het is lente! We kijken ernaar uit om te 
genieten van de eerste zonnestralen die 

ons stiekem al doen verlangen naar 
de zomer. Het mooie weer is wat ons 
betreft meer dan welkom. Ga lekker 
naar buiten, geniet van deze Bruist 
en puzzel mee voor mooie prijzen.
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USED CAR S
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Betrouwbare auto's met ervaring !

Adv. 1-1 Used Cars BRUIST BE.indd   1 02-11-2021   13:53




